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 الملخص
( عينػػػة مػػػف عينػػػاا اسدرار الوسػػػطي لممراػػػى الػػػايف تػػػـ الت كػػػد مػػػف  210تاػػػمنا الدراسػػػة جمػػػ    

لمستشػػفى العامريػػة ، والمػػراجعيف ة والػػؾ بػػءجرا  احػػا االدرار العػػاـإصػػابت ـ باامػػام المسػػالؾ البوليػػ
  2017العػػػاـ ومستشػػػفى الرمػػػادي التعميمػػػي ومستشػػػفى الفموجػػػة التعميمػػػي لمفتػػػرة مػػػا بػػػيف تشػػػريف ا وؿ/

 . 2018ولغاية كانوف الثاني/
( عزلػػػة بكتيريػػػة، وتػػػـ 40% مػػػف مجمػػػوع  2.5اظ ػػػرا نتػػػاشخ التشػػػايا وجػػػود عزلػػػة واحػػػدة بنسػػػبة 

لمج ػػري والصػػفاا الزرعيػػة عمػػى وسػػط اكػػار تشػػايا تمػػؾ العزلػػة اػػي ظػػروؼ اواشيػػة طبقػػًا لمفحػػا ا
الػػػػدـ ا سػػػػاس ، ووسػػػػط المػػػػاكونكي ، ااػػػػًم عػػػػف االاتبػػػػاراا الكيموحيويػػػػة ، وتػػػػـ ت كيػػػػد التشػػػػايا 

 . VITEK2باستاداـ نظاـ التشايا الحديث 
أجػػػري ااتبػػػار الحساسػػػية باسػػػتاداـ طريقػػػة االنتشػػػار حػػػوؿ ا تػػػراا وأظ ػػػرا نتػػػاشخ االاتبػػػار أن ػػػا 

،  Gentamicin  ،Amikacinماػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداا الحيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واصوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا  مقاومػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال
Trimethoprim-Sulfamethoxazol  ،Ceftriaxone  ،Nitrofurantion  وكػػػػػالؾ د رسػػػػػا )

والغػػاا  الممكػػي( بػػنفس  ،زيػػا الزيتػػوف ،الفعاليػػة التززريػػة لممػػواد الطبيعيػػة المسػػتادمة   زيػػا السمسػػـ
إا أظ ػرا النتػاشخ زيػادة الفعاليػة  ،يػة المعقمػة بالبسػترةمػف المػادة الطبيع ul 10الطريقة والؾ بااػااة 

لػػػػاا يمكػػػػف االسػػػػتنتام بػػػػ ف ، Ciprofloxacinوكػػػػالؾ  Amikacinلػػػػبعم الماػػػػاداا واصوصػػػػًا 
 اػػي زيػػادة اعاليػػة بعػػم الماػػاداا الحيويػػة تجػػا  بكتريػػا اعاليػػة تززريػػة والغػػاا  الممكػػي لزيػػا السمسػػـ

Pantoea . 
 المقدمة
سػػػػالبة لصػػػػبغة كػػػػراـ تعػػػػود لمعاشمػػػػة عصػػػػوية الشػػػػكؿ  Pantoeaبكتريػػػػا 
جػػنس التػػـ اصػػم ا مػػؤاًرا عػػف ولقػػد ،  Enterobacteriaceaeالمعويػػة 

Enterobacter  ،متمػػػػاثًم مػػػػف  نوعػػػػاً  20 يشػػػػمؿ اػػػػاا الجػػػػنس يشػػػػمؿ
 .]1[ تكوف متحركة ومامرة لسكر المكتوز ،النمط الظااري 

 صػػنفامعقػػد لمغايػػة، حيػػث اػػي السػػابؽ  Pantoea إف تصػػنيؼ بكتريػػا
 agglomerans Bacillusالمجموعػة ا ولػى عمػى أن ػا  أنػواعبعػم 

 تطػور البحػوثمػ  و ، ]2[ agglomerans Enterobacter، و  ]2[
الجديػػػػدة بشػػػػكؿ كبيػػػػر اػػػػمؿ السػػػػنواا  Pantoeaتوسػػػػ  تحديػػػػد أنػػػػواع 
 وثيقػػػػػػػػاً  رتباطػػػػػػػػاً اتػػػػػػػػرتبط  Pantoea إا إف بكتريػػػػػػػػا ،القميمػػػػػػػػة المااػػػػػػػػية

  .]Erwinia and Tatumella ]3,4 بػػ

 شػػػيوعاً  ا نػػػواعأكثػػػر  اػػػو Pantoea agglomeransيعتبػػػر النػػػوع  
وممػػػػػرم انت ػػػػػازي مػػػػػرتبط بالقسػػػػػطرة المموثػػػػػة  اسنسػػػػػافمػػػػػف  المعزولػػػػػة

 Erwinia herbicolaبػػػ  كاف يعرؼ سػابقاً ، ولقد والصدماا الماترتة
 .]Enterobacter agglomerans ]5,6أو 

 

 .Pantoeaالمستويات الخاصة لتصنيف بكتريا    1 جدول
Example Formal Rank 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Gammaproteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Gammaproteobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriales
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriales
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التربػة والميػا  والااػرواا والبػاور، ك اي العادة تكوف متواجدة اي البيشة
اقػػػػػد  السػػػػػنواا ا ايػػػػػرة أمػػػػػا اػػػػػي،  ]7,8,9[وكػػػػػالؾ النبػػػػػاا الممػػػػػرم 

تسػػػػب  مجموعػػػػة بءمكان ػػػػا أف  Pantoeaف أنػػػػواع إأظ ػػػػرا الدراسػػػػاا 
تشػير الدراسػاا التػي حيػث  ،]1[ مف ا مػرام لننسػاف وعديدة متنوعة

متنوعػػة المػػف المواتػػ   العديػػدمػػف  اتػػـ عزل ػػ Pantoeaأجريػػا إلػػى أف 
والمسػػػػالؾ البوليػػػػة والػػػػدمامؿ، ، ، بمػػػػا اػػػػي الػػػػؾ الػػػػدـاػػػػي جسػػػػـ اسنسػػػػاف

 .]11[والعدوى بالجروح، والصفاؽ البريتوني، والت ا  المفاصؿ 
اػي وحػداا ماتمفػة  عدوى المستشػفيااعف زيادة معنوية اي  تـ اسبمغ

واػػاا يػػؤدي ، ؽ و سػػيؿ الكمػػى وا وراـو مثػػؿ تسػػـ العنايػػة المركػػزة والحػػر 
إلى اسنتاف كمتمزمة معقدة ومتعددة العوامؿ التي يمكػف أف تتطػور إلػى 

، ]11[اسنتػػاف الحػػاد أو الصػػدمة اسنتانيػػة  مثػػؿظػػروؼ اطيػػرة ماتمفػػة، 
 Pantoea النػػػػػوعتفشػػػػػي  ]12[ وآاػػػػػروف Boszczowskiووجػػػػػد 

agglomerans  ممراػػى الػػػايف عولجػػوا مػػػ   سػػػيؿ لمستشػػػفياا الاػػي
المػػريم  جسػػـ داوؿ البكتريػػا إلػػىواف الػػرأي الػػاي تػػـ اتتراحػػ  لػػ، الكمػػى

تغايػػة الوريديػػة  عػػف ال، أو عػػف طريػػؽ مػػف اػػمؿ تمػػوث ا دواا الطبيػػة
أو الجػػػػروح المعراػػػػة ، أو استنشػػػػاؽ الغبػػػػار العاػػػػوي، طريػػػػؽ الوريػػػػد(
 .]13,14[ أو الفترة المحيطة بالوالدة، يةلممواد العاو 

 .P اقػد تامػا بعػزؿ بكتريػا ،]Stavrinides ]15و  Nadarasah  أما

agglomerans  كػالؾ المراػى المصػابيف الفشؿ الكموي و  مراىمف
 Pantaoea بكتريػػػا اسػػػتنتجوا أف أياػػػاً و  ،الت ابػػػاا المسػػػالؾ البوليػػػةب

calida  ، إلت ػػػػػػا  العوامػػػػػػؿ الشػػػػػاشعة المرتبطػػػػػػة بمراػػػػػػى مػػػػػػف كانػػػػػا
ت كيػػػد الاػػػي الحػػػاالا التػػػي يػػػتـ اي ػػػا وبينػػػوا كػػػالؾ أنػػػ   ،المسػػػالؾ البوليػػػة

، اءن ػػػا تنتمػػػي إلػػػى مجموعػػػاا Pantoea ب ن ػػػا بكتريػػػاعزلػػػة السػػػريرية لم
 .P. ,calida P. ,septica P متعػػددة مػػف ا نػػواع، بمػػا اػػي الػػؾ 

P.agglomerans and eucalypti P.  ,brenneri. 
ف  Multi-drug لألدوية مقاومة المتعددة صفة ال Pantoea لبكتريا وا 

resistant) القػػػػػدرة عمػػػػػى إنتػػػػػام إنػػػػػزيـ  الػػػػػدي ، وβ-lactamase  الػػػػػاي
، ]β-lactam ]16أعطػػى البكتريػػا مقاومػػة عاليػػة لمعديػػد مػػف ماػػاداا 

التػػي تعتبػػر عامػػؿ  BioFilmمعظػػـ البكتريػػا لػػدي ا القػػدرة عمػػى إنتػػام و 
 اراوة م ـ يساعد اػي الثبػاا البكتيػري ويمنػ  تػ ثير الماػاداا الحيويػة

]17[. 
يعػػػد تطػػػور مقاومػػػة البكتريػػػا لمماػػػاداا الحيويػػػة وكػػػالؾ نشػػػو  سػػػمالا 
جديػػػدة مػػػف أاػػػـ العوامػػػؿ المسػػػببة لممػػػرم، اتشػػػكؿ مصػػػدر تمػػػؽ كبيػػػر 

الفعػاؿ اػد  . وتعتمػد القػدرة عمػى العػمم  وأياًا لمصػحة العامػةلممجتم
 . ]18[المرم مف امؿ تطوير أدوية جديدة 

لقػػد أصػػبه اساتمػػاـ اػػي الوتػػا الحػػالي وبشػػكؿ متزايػػد بػػالمواد الطبيعيػػة 
والنباتػػاا الطبيػػػة والػػػؾ بسػػػب  اعاليت ػػػا العاليػػػة وكون ػػػا أكثػػػر أمانػػػًا لقمػػػة 
ت ثيرات ػػػا الجانبيػػػة وكػػػالؾ لكمفت ػػػا الرايصػػػة وتواراػػػا وسػػػ ولة الحصػػػوؿ 
ف دراسػػػػة المستامصػػػػاا النباتيػػػػة تعػػػػد م مػػػػة والػػػػؾ سثبػػػػاا  عمي ػػػػا ، وا 

كانيكيػػػة عمم ػػػا واعاليت ػػػا وكػػػالؾ معراػػػة مػػػدى ت ثيراػػػا السػػػمي، إا إف مي
تػػػػد وااقػػػػا عمػػػػى إسػػػػتاداـ النباتػػػػاا  WHOمنظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة 

، وأظ ػػرا منظمػػة الصػػحة ]19[الطبيػػة اػػي عػػمم ا مػػرام الماتمفػػة 

( اليزالػوف الـ  معظم ـ مػف البمػداف الناميػة% مف سكاف الع80أف نسبة 
 .]21[تقميدي اي عمم ا مرام الشاشعة يعتمدوف عمى الط  ال

أف الكثيػػػر مػػػف المػػػواد الكيمياشيػػػة النباتيػػػة تمتمػػػؾ  ]Khan ]21 فوتػػػد بػػػي
تػػػ ثير كػػػابه عمػػػى مجموعػػػة كبيػػػرة مػػػف ا حيػػػا  الحيػػػة الدتيقػػػة والتػػػي تػػػـ 
اسػػػػتادام ا ك دويػػػػة مثػػػػؿ القمويػػػػداا، الصػػػػابونيف، الفماونيػػػػداا وكػػػػالؾ 

 البوليفينوؿ.
ة حياتيػػػػػػػػًا بءحتواش ػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مركبػػػػػػػػاا اعالػػػػػػػػالنباتػػػػػػػػاا الطبيػػػػػػػػة تمتػػػػػػػػاز 

 Bioactive) ، وتػػػػد كثفػػػػا البحػػػػوث والدراسػػػػاا اػػػػي السػػػػنواا ا ايػػػػرة
، وأ مػ  مكونػاا تيػة والػؾ لكون ػا ماػاداا ميكروبيػةحوؿ الزيوا النبا

وأاػػػػـ ا كانػػػػا ل ػػػػا اعاليػػػػة اػػػػد ميكروبيػػػػة  الزيػػػػوا التػػػػي تمػػػػا دراسػػػػت 
، Carvacrolيػػػػػػػوا النباتيػػػػػػػة اػػػػػػػي  المركبػػػػػػػاا ا ساسػػػػػػػية لمعظػػػػػػػـ الز 

Eugenol ،Linalool ،Thymol  اقػػد تبػػيف أف اػػا  المركبػػاا تمتمػػؾ
طيفػػػًا واسػػػعًا مػػػف الفعاليػػػة اػػػد الميكروبػػػاا، امن ػػػا مػػػا اػػػو مثػػػبط لنمػػػو 
ف آليػػة عمػػؿ  البكتريػػا ومن ػػا مػػا اػػو تاتػػؿ بحسػػ  التركيػػز المسػػتادـ. وا 
اػػػا  المركبػػػاا  يػػػر وااػػػحة ولكػػػف انالػػػؾ دراسػػػاا تشػػػير بكػػػوف اػػػا  

لامػػػػػػػػوي   المركبػػػػػػػػاا تػػػػػػػػداؿ الاميػػػػػػػػة وتتػػػػػػػػدااؿ مػػػػػػػػ  عمميػػػػػػػػة ا يػػػػػػػػم ا
 Cellular Metabolism ،) بينمػػػػػا دراسػػػػػاا ااػػػػػرى أشػػػػػارا بػػػػػ ف

( Disturbتزعػزع  ، ( Carvacrol and Eugenolالفينػوالا ومن ػا  
 . ]22[ؿ لمموت  الفعاؿ اي اسنزيـ الغشا  الاموي وبالؾ تص

توجػػػد عػػػدة طػػػرؽ السػػػتاما الزيػػػوا ومن ػػػا  اسسػػػتاما بالمػػػايباا 
 Solvent extraction) ،واسػػػػػتاداـ الػػػػػػSoxhlet  والتقطيػػػػػر ،
 hydrodistillation  وكػػػػػػػػػالؾ التقطيػػػػػػػػػر بالباػػػػػػػػػار )Steam 

distillation)]23[  . 
لػػػػؾ الحتواشػػػػ  عمػػػػى زيػػػػا السمسػػػػـ مػػػػف أاػػػػـ الزيػػػػوا المسػػػػتعممة وا يعػػػػد

وتعمػؿ ا حمػام الدانيػة  ا حمام الدانية  المشبعة و يػر المشػبعة(،
باساػػااة عمػػى إحتػػوا  الزيػػا عمػػى  شػػبعة عمػػى تقميػػؿ ا كسػػدة،الغيػػر م

، (Sesamol , Sesamolin, Sesaminالمركبػاا الفماونيديػة واػي  
زيػػػػا حتفػػػػاظ إسػػػػااـ اػػػػي وت ،والتػػػػي لػػػػدي ا اصػػػػاشا ماػػػػادة لألكسػػػػدة

وأياػػا إن ػػا تقػػـو  ،لفتػرة طويمػػة بػػدوف أكسػدةو باواصػػ  الطبيعيػػة  السمسػـ
 .]Vitamin E ]24بتحفيز عمؿ 

ف مركبػػػاا زيػػػا إا ا الزيتػػػوف اعاليػػػة م مػػة وأظ ػػرا ا بحػػػاث أف لزيػػا
ا بشػػػكؿ اػػػاو ، الزيتػػػوف الفينوليػػػة ل ػػػا اصػػػاشا ماػػػادة لمميكروبػػػاا

 , oleuropein ،hydroxytyrosol  أظ ػػػػػػػػػػػػرا مركبػػػػػػػػػػػػاا الفينػػػػػػػػػػػػوؿ
tyrosol ) لمميكروبػػػػاا اػػػػد عػػػػدة سػػػػمالا مػػػػف  اً ماػػػػاد ًا تويػػػػاً نشػػػػاط

 التنفسػػػػػيا معػػػػػا  والت ابػػػػػاا الج ػػػػػاز إلت ػػػػػا  البكتريػػػػػا المسػػػػػؤولة عػػػػػف 
 .]25,26[ البولية والمسالؾ

ماػػاد  اً تػػ ثير  مػف جانػػ  آاػػر أظ ػرا بعػػم البحػػوث أف لمغػاا  الممكػػي
لتػػػي أكثػػػر الكاشنػػػاا الحيػػػة او  ،منتجػػػاا النحػػػؿ بػػػاتيلمبكتريػػػا أعمػػػى مػػػف 

 E.coli، يمي ػػػا  S. aureusاػػػي  وتػػػـ تسػػػجيم ا ت احساسػػػي رااتبػػػا
]27[. 

واػػػػو بػػػػروتيف ماػػػػاد تػػػػوي ، اػػػػي ا ونػػػػة ا ايػػػػرةو ( royalisin أظ ػػػػر 
الموجبػة نتقػاشي اػد البكتيريػا االنمػو ال، تثبػيط الغاا  الممكيلمجراثيـ اي 
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 ،  Lactobacilus helveticus  ،Clostridium ، لصػػبغة كػػراـ

Corynebacterium ،Leucnostoc ،Stafilococcus ،
Streptococcus ) 28[ ميكرومتر 1اعالة أتؿ مف  ، بتراكيز[. 

  بسػػب  الاػػاـ أنػػ الغػػاا  الممكػػيالدراسػػاا التػػي أجريػػا عمػػى  بّينػػاوتػػد 
عػػدة أنػػواع مػػف ل نمػػوالأف تمنػػ   بءمكان ػػااواصػػ  الماػػادة لمميكروبػػاا 

 .Methicillin resistant Staph ومػف اػمن ا بكتريػاالميكروبػاا، 

Aureus  MRSA) . الغػاا الؾ، اػءف التػ ثير التػززري لامػط ل إاااة 
بشػػكؿ ممحػػوظ النشػػاط و الممكػػي مػػ  منتجػػاا أاػػرى مثػػؿ العسػػؿ، يحسػػف 

 Staph. aureusؿ المااد لمبكتريا اد مسػبباا ا مػرام الاطػرة مثػ
  ، Pseudo. aeruginosa ]29,31[ . 

كمػا أف لػ  يػري، البكتالنمػو تثبػيط  دور اػي لػ  الغػاا  الممكػياي العكبر 
أياػػًا ويقمػػؿ  اسلت ابػػاااػػي عػػمم  الماػػاداا الحياتيػػةتػػ ثير تػػززري مػػ  

 .]31[الحياتية مااداا ال تجا اميا البكتيرية لمجدراف المف مقاومة 
 الهدف من الدراسة 

بسػػب  كػػوف أامػػام المسػػالؾ البوليػػة مػػرم ممكػػف أف ينتشػػر بػػيف جميػػ  
ا اػراد وا عمػار، وأياػًا لكػوف التشػايا الصػحيه والسػري  ي عػد اطػػوة 
م مػػة اػػي طريػػؽ العػػمم والشػػفا ، تػػـ القيػػاـ ب ػػا  الدراسػػة والتػػي اػػداا 

المسببة  امام المسػالؾ البوليػة  Pantoeaإلى عزؿ وتشايا بكتريا 
لمصػػابيف باامػػام المسػػالؾ البوليػػة وكػػالؾ دراسػػة الفعاليػػة مػػف المراػػى ا

 التززرية لبعم المواد الطبيعية م  المااداا الحيوية.
 المواد وطرائق العمل 

 جمع العينات
، اػي أوعيػة ]Cheesbrough ]32بحس  طريقة  جمعا البوؿ عيناا

المػػػراجعيف لمستشػػػفى العامريػػػة العػػػاـ ومستشػػػفى  مػػػف ااصػػػة و معقمػػػة
التعميمػػي ومستشػػفى الفموجػػة التعميمػػي والػػايف ثبػػا لػػدي ـ وجػػود الرمػػادي 

امػػػخ المسػػػالؾ البوليػػػة مػػػف اػػػمؿ الفحػػػا ا ولػػػي والمتاػػػمف مشػػػاادة 
د اسصػػػػابة بامػػػػخ لت كيػػػػ اػػػػي اسدرار،( Pus cellsالاميػػػػا القيحيػػػػة  
ثػػػـ نقمػػػا مباشػػػرًة الػػػى الماتبػػػر وتحػػػا ظػػػروؼ مبػػػردة  المجػػاري البوليػػػة،

ولغايػػة   2017مػػدة مػػا بػػيف تشػػريف ا وؿ/لغػػرم زرع ػػا وتشايصػػ ا لم
 . 2018كانوف الثاني/

 Pantoeaعزل وتشخيص بكتريا 
 التشخيص بالطرائق التقميدية 

 ، الزرعيػػػة كػػػؿ مػػف الصػػفاا عمػػى اعتمػػاداً  شاصػػػا البكتيريػػة العػػزالا
  اػػػي ورد مػػػا عمػػػى واعتمػػػاداً  الكيموحيويػػػة، واالاتبػػػاراا ،والمج ريػػػة

Goldman and Lorrence  ]33[ وكما ي تي  - 
 الصفاا الزرعية والفحا المج ري -

ة عمػى تـ دراسة كؿ مف الصػفاا الزرعيػة والمج ريػة لممسػتعمراا الناميػ
حيػػػث لػػػوحظ شػػػكؿ المسػػػتعمراا وحجم ػػػا  ا وسػػػاط الزرعيػػػة الماتمفػػػة،

رتفاع ػػا وشػػكؿ حواا ػػا ولون ػػا وراشحت ػػا وتوام ػػا وت ابميت ػػا عمػػى تاميػػر وا 
عمػػى وسػػط  Hemolysinوكػػالؾ إنتاج ػػا سنػػزيـ الػػػػ  بعػػم السػػكرياا،

وحاػػػػرا مسػػػػحاا عمػػػػى الشػػػػراشه الزجاجيػػػػة لمسػػػػتعمراا  أكػػػػار الػػػػدـ،
ة كػراـ واحصػا وصػبغا بصػبغ يا النامية عمى ا وسػاط الزرعيػة،البكتر 

لممحظػػػػة شػػػػكؿ الاميػػػػا البكتيريػػػػة وترتيب ػػػػا  ،تحػػػػا المج ػػػػر الاػػػػوشي
 وأياًا مدى إستجابت ا لصبغة كراـ. 

 تباراا الكيموحيوية االا -

 Macfaddinإف اػػػا  االاتبػػػاراا أجريػػػا بحسػػػ  الطريقػػػة التػػػي بين ػػػا 
 .]35[ Brooksوأياًا  ]34[

وااتبػػػار انػػػزيـ الكاتػػػاليز  ، Oxidase testااتبػػػار انػػػزيـ االوكسػػػيديز 
Catalase test  ، وااتبػػار المثيػػؿ االحمػػرMethyl red test ، 

وااتبػػػار  ، Voges-Proskauer testبروسػػػكاور  – اػػػوكس وااتبػػػار
وااتبػار النمػو عمػى وسػط حديػد  ، Indol production testاالنػدوؿ 

، وااتبػار اسػت مؾ  Triple sugar iron agar TSIثمثػي السػكر 
 Motilityااتبػػار الحركػػة و  ،Citrate utilization tes السػػتراا 

test ،  و ااتبػػػار انػػػػزيـ اليػػػػوريزUrease Production test،  و
 Detection of lactose الكشػػؼ عػػػف تامػػػر سػػػكر المكتػػػوز 

fermentation. 
 التشخيص بالطرائق الحديثة

والػؾ لزيػادة الت كػد مػف عمميػة  ،VITEK 2اسػتادما عػدة التشػايا 
تشػػايا العػػزالا إلػػى مسػػتوى النػػوع ويتطمػػ  اػػي اػػاا النظػػاـ تحاػػير 

ويواػػ  اػػاا العػػالؽ اػػي انبػػو   عػػالؽ بكتيػػري مػػف العينػػاا المزروعػػة،
ينتقػػؿ اػػػاا العػػػالؽ آليػػًا إلػػػى البطاتػػػة  ، حيػػػثinoculum tubeالمقػػاح 

ااتبػػػارًا كيموحيويػػػًا حيػػػث تحاػػػف اػػػا  البطاتػػػة اػػػي  64والتػػػي تتاػػػمف 
ظروؼ م سيطر عمي ا حراريًا. يتـ تيػاس تغيػراا المػوف اػي البطاتػة التػي 

دتيقػػػػة(  15 كػػػػؿ  تنػػػػتخ مػػػػف الفعاليػػػػة ا ياػػػػية لمبكتريػػػػا بشػػػػكؿ متقطػػػػ 
. بعػػػد الػػػؾ يػػػتـ تحميػػػؿ Densitometerبواسػػػطة مقيػػػاس شػػػدة الاػػػو  

 .]36[المعموماا وازن ا وطباعت ا آليًا 
 Antibiotic sensitivityاختباار الحساسااية لممضااادات الحيويااة 

test 
اسػػػػتادما عػػػػدد مػػػػف الماػػػػاداا الحياتيػػػػة تجػػػػا  البكتريػػػػا والػػػػؾ بءتبػػػػاع 

باالعتمػػػاد  Disc diffusion methodطريقػػػة االنتشػػػار بػػػا تراا 
( مسػػػػتعمراا لمعػػػػزالا النقيػػػػة إلػػػػى 3-5  إا نقمػػػػا ،]37[عمػػػػى طريقػػػػة 

محػي الفسػمجي ورجػا مػؿ مػف المحمػوؿ الم 5أنابي  معقمة حاويػة عمػى 
، بعداا جرى تعديؿ العكورة بمقارنت ػا مػ  أنبوبػة ماكفرالنػد ا نابي  جيداً 

إا إف عكػػػػػػورة اػػػػػا  ا نبوبػػػػػة تمثػػػػػػؿ عػػػػػددًا تقريبيػػػػػػًا  ،0.5القياسػػػػػية رتػػػػػـ 
 8

10x1.5مػػػػػؿ، ثػػػػػـ  مػػػػػرا ماسػػػػػحة تطنيػػػػػة معقمػػػػػة بالعػػػػػالؽ /( اميػػػػػة
عمػػػػى  Swabالبكتيػػػػري، وأزيػػػػؿ الفػػػػاشم مػػػػف العػػػػالؽ بتػػػػدوير الماسػػػػحة 

مػػؽ البكتيػػري عمػػى وسػػط مػػولر ثػػـ نشػػر المع الجػػدراف الدااميػػة لألنبوبػػة،
بالعػػػػالؽ إلػػػػى أف لتتشػػػػر  دتػػػػاشؽ  3-5وتركػػػػا ا طبػػػػاؽ لمػػػػدة  انتػػػوف ،

اا الحياتيػػة باسػػتعماؿ ممقػػط وبعػػداا ثبتػػا أتػػراا الماػػاد ،تجػػؼ تمامػػاً 
سػػػاعة وتػػػـ  24ـ ولمػػػدة °37ثػػػـ حاػػػنا ا طبػػػاؽ بدرجػػػة حػػػرارة  معقػػػـ،

بعد الػؾ اعتبػرا البكتريػا مقاومػة  تياس تطر منطقة التثبيط لكؿ ترا،
ة الػواردة إاا وصؿ تطر التثبيط حس  ما مؤشػر اػي المواصػفاا القياسػي

 ( .CLSI 2013اي   



 (8)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

76 

 Testingاختباار التاداخل باين الماواد الطبيعياة والمضاادات الحياتياة 

of interference between natural materials and 

antibiotics 
( مسػتعمراا 3-5  ، والػؾ بنقػؿاتبػار التػدااؿ لمعػزالا البكتيريػةأجري ا

مػػػػؿ مػػػػف المحمػػػػوؿ  5لمعػػػػزالا النقيػػػػة إلػػػػى أنابيػػػػ  معقمػػػػة حاويػػػػة عمػػػػى 
بعػػػداا جػػػرى تعػػػديؿ العكػػػورة  ،ي ورجػػػا ا نابيػػػ  جيػػػداً حػػػي الفسػػػمجالمم

، إا إف عكػػػػورة اػػػػا  0.5بمقارنت ػػػػا مػػػػ  أنبوبػػػػة ماكفرالنػػػػد القياسػػػػية رتػػػػـ 
8ا نبوبػة تمثػؿ عػػددًا تقريبيػًا   

10x1.5 ة ثػـ  مػرا ماسػػح مػػؿ،/( اميػة
بتػػػػدوير وأزيػػػػؿ الفػػػػاشم مػػػػف العػػػػالؽ  ،تطنيػػػػة معقمػػػػة بالعػػػػالؽ البكتيػػػػري

مػػػػؽ عمػػػػى الجػػػػدراف الدااميػػػػة لألنبوبػػػػة، ثػػػػـ نشػػػػر المع Swabالماسػػػػحة 
دتػػػاشؽ  3-5وتركػػػا ا طبػػػاؽ لمػػػدة  ،البكتيػػػري عمػػػى وسػػػط مػػػولر انتػػػوف

وبعػػداا ثبتػػا أتػػراا الماػػاداا  تشػػر  بالعػػالؽ إلػػى أف تجػػؼ تمامػػًا،لت
مػف زيػا السمسػـ  10ul الحياتية باستاداـ ممقط معقػـ، وثػـ واػ  اوتػ 

ـ ولمػػػدة °37وبعػػػداا حاػػػنا ا طبػػػاؽ بدرجػػػة حػػػرارة  ،المعقػػػـ بالبسػػػترة
سػػػػػاعة وتػػػػػـ تيػػػػػاس تطػػػػػر منطقػػػػػة التثبػػػػػيط لمماػػػػػاد مػػػػػ  زيػػػػػا  24-18

وكػػالؾ الغػػاا  السمسػـ. وكػػررا نفػػس طريقػػة المعاممػػة مػػ  زيػػا الزيتػػوف 
 .الممكي كٌؿ عمى حد 

  The Statistical analysisالتحميل اإلحصائي 
 Statistical packageتـ إجرا  التحميؿ اسحصاشي بءستاداـ برنامخ 

of social sciences-Version-22 (SPSS) واقػػػًا لمتصػػػميـ ،
العشػػواشي والػػؾ لمعراػػة وجػػود اػػرؽ معنػػوي أـ ال، عنػػد مسػػتوى احتماليػػة 

، لدراسػػػػة تػػػػ ثير التػػػػدااؿ لكػػػػؿ مػػػػف المػػػػواد (P<0.05   0.05أتػػػػؿ مػػػػف 
لحيويػػة المسػػتادمة تجػػا  البكتريػػا المسػػػتادمة الطبيعيػػة مػػ  الماػػاداا ا

 اي الدراسة ودوراا اي تقميؿ مقاومت ا.
 والمناقشة النتائج

، بنسػػػػبة .Pantoea sppأظ ػػػػرا النتػػػػاشخ عػػػػزؿ وتشػػػػايا بكتريػػػػا 
، واػػػي بكتريػػػا الكمػػػي لمعػػػزالا وبواتػػػ  عزلػػػة واحػػػدةالعػػػدد ( مػػػف 2.5% 

المػػاكونكي داشريػػة، ظ ػػرا المسػتعمراا عمػػى وسػط  سػالبة لصػػبغة كػراـ،
. (A مكتػػػوز بشػػػكؿ بطػػػي  الشػػػكؿ م، مامػػػرة ل، ممسػػػا متوسػػػطة الحجػػػـ

ومسػػتديرة تنػػتخ مسػػتعمراا ناعمػػة ومحدبػػة  كػػار الػػدـأبينمػػا عمػػى وسػػط 
أو صػفرا  شػاحبة ماشمػة  المػوف مستعمراا صفرا  و ير محممة لمدـ عادةً 
 .(B إلى اسحمرار الشكؿ 

 

 
 ( وسط اكار الدمB( وسط اكار الماكونكي )Aعمى األوساط الزرعية ) .Pantoea spp( بكتريا 1شكل )

 

وكانا العزلة موجبة الاتبػار إنػزيـ الكاتػاليز والسػتراا والحركػة، وسػالبة 
 .H2Sالاتبار اسندوؿ و

ف جميػػػ   متطابقػػػة مػػػ  والكيموحيويػػػة كانػػػاالموراولوجيػػػة  النتػػػاشخ اػػػا  وا 
Macfaddin ]34[  وCollee ]38[. 

  Nadarasah مػا جػػا  بػ  مػػ  تتفػؽ تقريبػػاً الحاليػة لدراسػػة انتػاشخ  تتفػؽ
مػػػػػػػػػػػػف   P.agglomerans عزلػػػػػػػػػػػػواايف المػػػػػػػػػػػػ ]Stavrinides ]15و 

الت ابػػػاا المسػػػالؾ كػػػالؾ المراػػػى المصػػػابيف بالفشػػػؿ الكمػػػوي و مراػػػى 
 .البولية

مقاومػػػة لػػػبعم الماػػػاداا الحيويػػػة، إا  Pantoeaأبػػػدا عزلػػػة بكتريػػػا 
أظ را النتاشخ ب ف العزلػة كانػا مقاومػة   مػ  الماػاداا المسػتادمة 

 Gentamicin ،Amikacin، Trimethoprim-

Sulfamethoxazole ،Ceftriaxone  ،Nitrofurantion)  ماعػدا
 / Ciprofloxacin  ،Amoxicillin  نػػػػوعيف مػػػػف الماػػػػاداا

Clavulanic acid.اقد كانا حساسيت ما تميمة تجا  العزلة البكتيرية ) 

أظ را نتاشخ التدااؿ لمماػاداا مػ  المػواد الطبيعيػة المسػتادمة وجػود 
اػػػروؽ معنويػػػة اػػػي أ مػػػ  الماػػػاداا، إا أظ ػػػرا نتػػػاشخ التػػػدااؿ تجػػػا  

وجود اروؽ معنويػة اصوصػًا زيػادة الفعاليػة  Ciprofloxacinالمااد 
مػػ  الغػػاا  الممكػػي، إا ازداد تطػػر التثبػػيط لمماػػاد تيػػد الدراسػػة  بالتػػززر

( الػػى ممػػـ 25لممكػػي بالمقارنػػة مػػ  القياسػػي مػػف  بعػػد تػػززر  مػػ  الغػػاا  ا
مػػ  كػػؿ مػػف  Ciprofloxacinأمػػا بالنسػػبة لتػػدااؿ الماػػاد  (،ممػػـ30 

اكانػػا الزيػػادة لقطػػر التثبػػيط بالمقارنػػة مػػ  زيػػا السمسػػـ وزيػػا الزيتػػوف 
نتػاشخ  أظ ػراممـ( عمى التػوالي، بينمػا  29ممـ( الى   25 القياسي مف 

ممػـ( الػى  15الفعالية مػف   زيادة اي Amikacinالتدااؿ م  المااد  
ممػػػـ( بالمقارنػػػة مػػػ  القياسػػػي عنػػػد تػػػززر  مػػػ  زيػػػا السمسػػػـ، وكمػػػا  17 

 .2 مواه اي الجدوؿ
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   تداخل المواد الطبيعية مع المضادات الحياتية 2جدول 
 اسـ المادة 
 الطبيعية

AK NI AUG CRO CIP GM TM 

 1 7 25 1 18 11 15 القياسي
 1 7 29 1 18 8 17 زيا السمسـ

 1 8 29 1 17 8 14 زيا الزيتوف

 1 8 31 1 15 9 16 الغاا  الممكي

 

، مػف المػا   وؿ مػرة مػف حػاالا بيشيػة ماتمفػة Pantoeaعزلا بكتريا 
السنواا ا ايػرة أظ ػرا اػا  العزلػة  واي ]7,8,9[والتربة والااراواا 

 .]1[اعالية مراية كمسب  لبعم ا مرام
وعمػػى اػػاا ا سػػاس لػػـ تكػػف اػػا  العزلػػة شػػاشعة اػػي محااظػػة االنبػػار اػػي 
مستشفى العامرية العػاـ كعزلػة مسػببة سلت ػا  المجػاري البوليػة وبالتػالي 

% ( بالمقارنػػػػػػػة مػػػػػػػ  مػػػػػػػا وجدتػػػػػػػ  2.5كانػػػػػػػا نسػػػػػػػبة عزل ػػػػػػػا واطشػػػػػػػة   
Mayyada and Layla  ]39[ . 
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Abstract 
This study included the collection of 210 samples of Mid-stream urine samples of the patients who were 

confirmed to be infected with urinary tract infections by conducting a general urine  examination and the patients 

of AL-Amriya General Hospital, Ramadi Teaching Hospital and Fallujah Teaching Hospital for the period 

between 2017 and January 2018. 

The results of the diagnosis showed a single isolation of 2.5% of the total of 40 bacterial isolates. This isolation 

was diagnosed in aerobic conditions according to the microscopic examination and Culture characteristics on 

blood agar base and Mac Conkey agar as well as the biochemical tests, Diagnosis was confirmed using the 

modern diagnostic system VITEK2. 

Sensitivity test was conducted using the method of spreading around the disks and test results showed that they 

are resistant to most antibiotics, especially (Gentamicin, Amikacin, Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Ceftriaxone, 

Nitrofurantion). The synergistic efficacy of the natural substances used (sesame oil, olive oil, and royal Jelly) 

was studied in the same way. With the addition of 10 ul of the natural substance sterilized by pasteurization, as 

the results showed increased effectiveness of some antibiotics, especially Amikacin as well as Ciprofloxacin, so 

it can be concluded that sesame oil and royal Jelly synergistic effectiveness in increasing the effectiveness of 

some antibiotics against Pantoea. 

 

 


